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Instruções: 

✓ O trabalho deverá ser feito em folha A4, ou folha de papel almaço.  

✓ Deverá conter capa com nome da instituição, nome e turma do estudante, título 

centralizado, data e cidade.   

✓ O trabalho deve conter as perguntas e as respostas de cada questão. 

✓ Cada questão tem o valor de 0,4 pontos. 

✓ Leia atentamente cada questão antes de resolvê-la.  A interpretação faz parte desse 

trabalho. 

✓ Na resolução de cada questão deverá constar os cálculos ou as justificativas. 

✓ O trabalho deve ser feito sem rasura, sem dobras e com capricho. 

✓ Não serão corrigidos trabalhos apresentados com desdém. 

✓ Para uma possível revisão, é necessário que todas as instruções acima tenham sido 

seguidas. 

Bons estudos! 
 

Conteúdo: Modelos atômicos: Dalton, Thomson, Rutherford, Chadwick, Bohr. Balanceamento de 

reações químicas. Tabela periódica: Nomes de famílias, Metais, ametais e gases nobres, Metais 

representativos e transição interna e externa.  Radioatividade: reações de decaimento alfa e beta 

e radiações gama. Irradiação. Fissão nuclear e fusão nuclear (bombas, energia nuclear e sol).  

 

Questão 01 

Explique o experimento ou a teoria em que cada cientista a seguir se baseou para desenvolver 
seu modelo atômico para a constituição da matéria.  
a) Dalton. 
b) Thomson 
c) Rutherford 
d) Bohr 
e) Chadwick 

 

Questão 02 

Explique as principais características dos modelos atômicos de:  
a) Dalton. 
b) Thomson 
c) Rutherford 
d) Bohr 



e) Chadwick 
 
Represente o modelo ao fim de cada explicação. 
 

Questão 03 

Baseando no esquema a seguir que representa níveis energéticos eletrônicos de um determinado 
átomo, e que indica os valores das energias de alguns deles. 

 
a) O que deve ocorrer quando o elétron passa do nível E1 para o nível E3? 
b) O que é observado quando o elétron passa do nível E4 para o nível E2? 
 

Questão 04 

Aponte em cada modelo a seguir as características que contrariam a proposta de modelo atômico 
atual: o átomo constituído de núcleo e eletrosfera, considerando as partículas subatômicas: 
prótons, nêutrons e elétrons. 

I. Átomo dos filósofos, Demócrito de Abdera (420 a.C.) e Leucipo (450 a.C.): a matéria era 
composta por pequenas partículas que receberam a denominação de átomo (do grego átomo = 
indivisível). 

II. Átomo de Dalton: uma esfera maciça, homogênea, indivisível, indestrutível e eletricamente 
neutra. 

III. Átomo de Thomson: o átomo como uma pequena esfera positiva impregnada de partículas 
negativas, os elétrons. 

IV. Átomo de Rutherford: o átomo consiste em um núcleo pequeno que compreende toda a carga 
positiva e praticamente a massa do átomo, e também de uma região extranuclear, que é um 
espaço vazio onde só existem elétrons distribuídos. 

 

Questão 05 

Qual a soma total de todas as partículas, prótons, elétrons e nêutrons, pertencentes às espécies 
Na+, Ca2+, Al3+, O2-, Br1- e Cl1- ? 
 

Questão 06 

Complete a tabela a seguir com os dados que faltam em cada coluna. Consulte a tabela 
periódica para verificar as informações necessárias. 



 
Questão 07 

O elemento químico de número atômico 101, Mendelévio, apresenta 15 radioisótopos 
identificados, entre eles os mais estáveis são: 258Md e 260Md. Qual a diferença entre eles? 
 

Questão 08 

O cátion bivalente de X é isoeletrônico do átomo A. Este último, por sua vez, é isóbaro de 23B49 e 
isótono de 25C52. Qual elemento que corresponde ao átomo neutro X? 
 

Questão 09 

Balanceie as reações a seguir: 
a) SO2 + O2 → SO3  

b) N2 + H2 → NH3  

c) HNO3 + Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + H2O  

d) Mg + H3PO4 → Mg3(PO4)2 + H2  

e) Fe(OH)3 + H2SO3 → Fe2(SO3)3 + H2O  

f) CO + O2 → CO2 

g) C2H5OH + O2 → CO2 + H2O 

h) BaO + As2O5 → Ba3(AsO4)2 

i) H2 + O2 → H2O  

j) Al(OH)3 + H4SiO4 → Al4(SiO4)3 + H2O 

k) Cu(OH)2 + H4P2O7 → Cu2P2O7 + H2O 

 

Questão 10 

 (Ufmg) Considere o gráfico a seguir, referente à produção mundial, de 1980, dos metais mais 
comumente usados.  

 
A análise do gráfico permite concluir que todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:  
a) O metal mais produzido no mundo é um metal de transição.  
b) O metal representativo menos produzido, entre os relacionados, tem massa igual a 82.  



c) O segundo metal mais produzido pertence ao mesmo grupo do boro.  
d) Os metais de transição relacionados pertencem à primeira série de transição. 
 
Justifique com representações da tabela periódica a dividindo em: 

I. metais, ametais e gases nobres 
II. elementos de transição e elementos representativos 
III. nomes das famílias dos elementos representativos 

 

Questão 11 

Imagine que a Tabela Periódica seja o mapa de um continente, e que os elementos químicos 
constituem as diferentes regiões desse território. 

 
A respeito desse mapa são feitas as seguintes afirmações, marque cada uma como verdadeira ou 
falsa e justifique suas respostas. 
I. Os metais constituem a maior parte do território desse continente.  

II. As substâncias simples gasosas, não metálicas, são encontradas no nordeste e na costa 
leste desse continente.  

III. Percorrendo-se um meridiano (isto é, uma linha reta no sentido norte-sul), atravessam-se 
regiões cujos elementos químicos apresentam propriedades químicas semelhantes.  

 

Questão 12 

(ENEM- 2018- Adaptada) Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, dois personagens 

conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico (Z) igual a 41 tem 

propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que 

chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia 

grega, foi conferido a esses elementos os nomes de nióbio (Z = 41) e tântalo (Z = 73). Esses dois 

elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de 

supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades 

químicas e físicas comuns aos dois. 
KEAN, S. A colher que desaparece: e outras histórias reais de loucura, amor e morte a partir dos elementos químicos. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2011 (adaptado). 

A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas 

propriedades químicas e físicas, explica o fato de: 

 

a) terem elétrons distribuídos em 7 níveis cada. 

b) serem elementos de transição interna. 

c) pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica. 

d) terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente. 

e) estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. 

Justifique. 



Questão 13 

(ENEM) Um problema ainda não resolvido da geração nuclear de eletricidade é a destinação dos 

rejeitos radiativos, o chamado “lixo atômico”. Os rejeitos mais ativos ficam por um período em 

piscinas de aço inoxidável nas próprias usinas antes de ser, como os demais rejeitos, 

acondicionados em tambores que são dispostos em áreas cercadas ou encerrados em depósitos 

subterrâneos secos, como antigas minas de sal. A complexidade do problema do lixo atômico, 

comparativamente a outros lixos com substâncias tóxicas, se deve ao fato de: 

a) emitir radiações nocivas, por milhares de anos, em um processo que não tem como ser 

interrompido artificialmente. 

b) acumular-se em quantidades bem maiores do que o lixo industrial convencional, faltando 

assim locais para reunir tanto material. 

c) ser constituído de materiais orgânicos que podem contaminar muitas espécies vivas, 

incluindo os próprios seres humanos. 

d) exalar continuamente gases venenosos, que tornariam o ar irrespirável por milhares de anos. 

e) emitir radiações e gases que podem destruir a camada de ozônio e agravar o efeito estufa. 

 
Justifique com o conceito de radioatividade. 
 

Questão 14 

(ENEM) “A bomba 

reduz neutros e neutrinos, 

e abana-se com o leque da reação em cadeia.” 

ANDRADE, C. D. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973 (fragmento). 

Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita “em 

cadeia” porque na: 

a) fissão do 235U ocorre liberação de grande quantidade de calor, que dá continuidade à reação. 

b) fissão de 235U ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo 238U, 

enriquecendo-o em mais 235U. 

c) fissão do 235U ocorre uma liberação de nêutrons, que bombardearão outros núcleos. 

d) fusão do 235U com 238U ocorre formação de neutrino, que bombardeará outros núcleos 

radioativos. 

e) fusão do 235U com 238U ocorre formação de outros elementos radioativos mais pesados, que 

desencadeiam novos processos de fusão. 

Justifique diferenciando fissão e fusão nuclear. 
 

Questão 15 

O iodo 131 de massa, por emissão radioativa, transforma-se em xenônio com massa de 131. 
Nesse caso, pode-se prever que houve emissão de: 
a) dois prótons e dois nêutrons. 
b) um elétron de origem nuclear. 
c) um próton. 
d) um nêutron. 
e) radiação gama apenas. 
 
Justifique explicando as radiações alfa, beta e gama. 



Questão 16 

Observe as séries radioativas a seguir e complete com a partícula liberada em cada etapa. 
Justifique com as leis da radioatividade: 

 
 

Questão 17 

O elemento netúnio (93
237Np), após a emissão de sete partículas alfa e quatro partículas beta, 

transforma-se em qual elemento químico? 

 

Questão 18 

O radioisótopo 222 do 86Rn, por uma série de desintegrações, transforma-se no isótopo 206 

do 82Pb. Determine o número de partículas alfa e o número de partículas beta envolvidas nessas 

transformações. 

a) 2 partículas alfa e 2 partículas beta 

b) 2 partículas alfa e 4 partículas beta 

c) 4 partículas alfa e 3 partículas beta 

d) 4 partículas alfa e 4 partículas beta 

e) 3 partículas alfa e 3 partículas beta 

Justifique. 
 

Questão 19 

A imagem a seguir traz uma representação do poder de penetração das radiações alfa, beta e 

gama: 

 

Sobre essas radiações, marque a alternativa 

correta: 

A) Sempre que o núcleo de um 

átomo emite a radiação beta, um novo 

nêutron é formado no interior 

desse núcleo. 

B) A radiação beta é composta por um 

único elétron, o que confere a ela uma carga positiva. 

C) As radiações alfa são formadas por dois prótons e dois nêutrons, o que confere a ela a 

menor massa entre os tipos de radiações. 

D) As emissões gama são radiações eletromagnéticas que não possuem carga elétrica nem 

massa. 

E) Os nêutrons são partículas localizadas no interior do núcleo do átomo e apresentam uma 

massa menor do que a dos elétrons (presentes nas eletrosferas). 



 

Justifique. 

 

Questão 20 

Qual o elemento químico é representado por X na reação de fissão nuclear do U-235? 

 
Apresente os cálculos necessários. 
 

Questão 21 

Cite, no mínimo, 5 exemplos da utilização de elementos radioativos nos dias atuais. 

 

Questão 22 

(UFRS) O Sol é a grande fonte de energia para toda a vida na Terra. Durante muito tempo, a 

origem da energia irradiada pelo Sol foi um mistério para a humanidade. Hoje, as modernas 

teorias de evolução das estrelas nos dizem que a energia irradiada pelo Sol provém de processos 

de .......... que ocorrem no seu interior, envolvendo núcleos de elementos leves.  

a) espalhamento 
b) fusão nuclear 
c) fissão nuclear 
d) fotossíntese 
e) combustão 

Justifique com a reação ocorrida no sol. 
 

Questão 23 

Faça um mapa mental que apresente os modelos atômicos, os experimentos, as conclusões e os 
cientistas. 
 

Questão 24 

Faça um mapa mental que apresente a tabela periódica e suas principais divisões e sua 
organização. 
 
 

Questão 25 

Faça um mapa mental que apresente os principais conceitos de radioatividade, os tipos de 
radiação, utilização, leis da radioatividade. 
 

 
 

 

Abraços, Gabi! 

 



 


